
Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeente Zwartewaterland op  

1 juli 2021, 19.30 uur in het gemeentehuis te Hasselt (live te volgen via 
https://zwartewaterland.nl/raadsvergadering-livestream). 
 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de raad van de gemeente Zwartewaterland van 
16 september 2021 
 

De griffier, de voorzitter, 
 
 
H.W. Schotanus-Schutte E.J. Bilder 
 

 
Aanwezige leden van de raad: 
T.  Spoelstra (CU, fractievoorzitter), W.E.C. Veldman-Boonen (CU), J. de Velde (CU), K. van 
Olst (CU), C.J.M. Ooms (CU), K. Huisbrink (SGP, fractievoorzitter), W.Th Bisschop (SGP), A. 
Beens (SGP), K. Kolk (SGP), M.J.C.  Bosma-van Wieren (CDA, fractievoorzitter), R.D. van 
Zandwijk (CDA), M. Riezebosch (CDA), K.J. Eenkhoorn (PvdA), J.M.B.P. Smits (VVD, 
fractievoorzitter), L.K. Felix (BGZ, fractievoorzitter), H. Fijn – Bulten (BGZ) en B. Tamminga 
(BGZ). 
 
Afwezige leden van de raad: A.I. Dijkstra (PvdA, fractievoorzitter), R. Withaar (GB, 
fractievoorzitter). 
 
Aanwezig namens het college van B&W: de wethouders G. Knol, M. Slingerland en H. 
Rietman alsmede gemeentesecretaris D.S. Ruddijs 

 
Afwezige(n) namens het college van B&W: geen 

 
1. Opening  

 
2. Vaststellen agenda 

 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Spreekrecht burgers 
 
De heer J. Snel spreekt in over reclamebelasting GOV.  

 
4. Besluitenlijst raadsvergadering 17 en 24 juni 2021 

 
De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld. 

 
5. Mededelingen collegeleden 

 
Er zijn geen mededelingen.  

 
6. Vragenhalfuur raadsleden 

 



De heer K.J. Eenkhoorn heeft namens de fractie van de PvdA vragen gesteld over de 
Kolksluisbrug te Zwartsluis.  
Mevrouw M.J.C. Bosma heeft namens de fractie van de CDA vragen gesteld over de 
Kolksluisbrug te Zwartsluis. 
De heer J.M.B.P. Smits heeft namens de fractie van de VVD vragen gesteld over de 
Kolksluisbrug te Zwartsluis. 
Mevrouw H. Fijn – Bulten heeft namens de fractie van BGZ vragen gesteld over de 
Pontvaartijden. 
De heer M. Riezebosch heeft namens de fractie van de CDA vragen gesteld over de 
herinrichting van de Zwolsesteeg.  
 

7. Brief college van 19 mei 2021 over Evaluatie reclamebelasting Genemuiden 
 
De fractie van de PvdA heeft tijdens de raadsvergadering van 17 juni 2021 een motie 
ingediend over reclamebelasting Genemuiden. Deze motie is aangehouden en tijdens deze 
raadsvergadering in stemming gebracht.  
 
Motie reclamebelasting Genemuiden  
 
De Raad van de gemeente Zwartewaterland bijeen op 17 juni 2021  

Kennis genomen hebben van: 
- Evaluatie Ondernemersfonds Genemuiden (GOV) 

 
Constaterende dat,  
- Samenwerking onder ondernemers van grote waarde kan zijn; 
- Uit de evaluatie blijkt dat het GOV voor de meerderheid van de ondernemers een 

toegevoegde waarde heeft; 
- Er ook een groep ondernemers is die deze toegevoegde waarde niet ziet; 
- De inning van de bijdrages voor het GOV nu door de gemeente Zwartewaterland wordt 

uitgevoerd via de heffing van reclamebelasting; 
- Er bij een groep ondernemers weerstand is tegen het gebruik van deze belasting omdat 

hiermee een bijdrage aan de GOV wordt afgedwongen; 
 

Overwegende dat,  
- Het innen en vervolgens terug schenken van een bijdrage voor een vereniging geen 

kerntaak van een gemeente is; 
- De waarde van het GOV voor een grote groep ondernemers inmiddels is aangetoond en 

gedwongen bijdragen niet (meer) noodzakelijk zijn; 
- Het heel goed mogelijk is om samenwerking onder ondernemers vorm te geven zonder 

reclamebelasting; 
- We terughoudend moeten zijn met het opleggen van verplichte bijdragen voor dergelijke 

fondsen; 
 

Verzoekt het college,  
- Met een voorstel te komen om de reclamebelasting af te schaffen; 

 
En gaat over tot de orde van de dag.  

 



Fractie PvdA Zwartewaterland, A.I. Dijkstra 
 
Mevrouw H. Fijn – Bulten legt namens de fractie van BGZ een stemverklaring af.  
De heer J.M.B.P. Smits legt namens de VVD een stemverklaring af. 
 
Besluit: De motie wordt met 1 stem vóór van het lid: K.J. Eenkhoorn (PvdA) en 16 stemmen 
tegen van de leden: T.  Spoelstra (CU, fractievoorzitter), W.E.C. Veldman-Boonen (CU), 
J. de Velde (CU), K. van Olst (CU), C.J.M. Ooms (CU), K. Huisbrink (SGP, fractievoorzitter), 
W.Th Bisschop (SGP), A. Beens (SGP), K. Kolk (SGP), M.J.C.  Bosma-van Wieren (CDA, 
fractievoorzitter), R.D. van Zandwijk (CDA), M. Riezebosch (CDA), J.M.B.P. Smits (VVD, 
fractievoorzitter), L.K. Felix (BGZ, fractievoorzitter), H. Fijn – Bulten (BGZ) en B. Tamminga 
(BGZ) verworpen. 
 
De fractie van het CDA dient een motie in over reclamebelasting Genemuiden   

Motie reclamebelasting Genemuiden  

De Raad van de gemeente Zwartewaterland bijeen op 1 juli 2021 

Gelezen; 

-        Het evaluatierapport van BRO van 5 mei 2021 
-        De brief van het college van 19 mei 2021 over Evaluatie reclamebelasting Genemuiden 
-        De reactie van de GOV van 25 juni 2021 

Overwegende dat; 

-        De raad op 12 december 2019 heeft ingestemd met de verordening reclamebelasting 
ten behoeve van Ondernemersfonds Kernzone Genemuiden 

-        Terugkijkend op de afgelopen periode geconstateerd kan worden dat bijv. evenementen 
geen doorgang konden krijgen 

-        De evaluatieperiode vanwege de Coronacrisis te kort is. 
-        Er in het BRO rapport terecht staat dat er niet gesproken kan worden over een normaal 

jaar 
-        Een meerderheid van de ondernemers positief aankijkt naar de GOV 
-        Er sprake is, gezien de meerderheid van positieve reacties, van bestaanszekerheid van 

de GOV 
-        De GOV de kans moet krijgen om serieus met de conclusies en aanbevelingen aan de 

gang te gaan  
-        Met continuering voor 2 volle jaren, dus t/m 2023, van de huidige constructie de GOV 

deze kans kan krijgen  

Verzoekt het college; 

-        Het GOV te verzoeken in mei 2022 en in mei 2023 met een rapportage te komen van 
ontplooide activiteiten en de stand van zaken m.b.t. de conclusies en aanbevelingen. 

-        In het rapport tevens op te nemen een advies over zonering en deelnemende branches 
-        In 2024 te komen met een nieuwe volwaardige evaluatie 

En gaat over tot de orde van de dag 



Namens de fractie van het CDA, M.J.C. Bosma-van Wieren                                             
 
Mevrouw H. Fijn – Bulten legt namens de fractie van BGZ een stemverklaring af.  
De heer J.M.B.P. Smits legt namens de fractie van de VVD een stemverklaring af.  
 
Besluit: De motie wordt met 3 stemmen vóór van de leden: M.J.C.  Bosma-van Wieren 
(CDA, fractievoorzitter), R.D. van Zandwijk (CDA), M. Riezebosch (CDA) en 14 stemmen 
tegen van de leden: T.  Spoelstra (CU, fractievoorzitter), W.E.C. Veldman-Boonen (CU), 
J. de Velde (CU), K. van Olst (CU), C.J.M. Ooms (CU), K. Huisbrink (SGP, fractievoorzitter), 
W.Th Bisschop (SGP), A. Beens (SGP), K. Kolk (SGP), K.J. Eenkhoorn (PvdA), 
J.M.B.P. Smits (VVD, fractievoorzitter), L.K. Felix (BGZ, fractievoorzitter), H. Fijn – Bulten 
(BGZ) en B. Tamminga (BGZ) verworpen.  
 
Besluit: de brief wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 

8. Raadsvoorstel Advies Auditcommissie n.a.v. de jaarrekening 2020 en het 
accountantsverslag 2020  
 
Besluit: het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
Besluit: conform besluit. 

 
8b. Raadsvoorstel Jaarverantwoording 2020 
 

Besluit: het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
Besluit: conform besluit. 

 
9. Raadsvoorstel Opheffen geheimhouding 

 
Besluit: het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
Besluit: conform besluit. 

 
10. Raadsvoorstel vergaderstructuur 

 
Besluit: het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
Besluit: conform besluit. 

 
11. Raadsvoorstel aanwijzen BDO als nieuwe accountant 

 
Besluit: het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
Besluit: conform besluit. 

 
12. Lijst ingekomen stukken 

 
Besluit: de raad besluit de lijst met ingekomen stukken conform voorstel vast te stellen. 
 
 



13. Geïntegreerde Lange Termijn Agenda / Toezeggingenlijst 
 
De geïntegreerde LTA / toezeggingenlijst wordt geactualiseerd. 

 
14. Sluiting 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 21:55 uur met het ambtsgebed. 

 
 


